
 
 
 

 
 

WARUNKI GWARANCJI      
        

1. Gwarant – ESSA Sp.J., gwarantuje prawidłowe działanie niniejszego produktu, oraz że jest on wolny od wad materiałowych  
i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania bez przekraczania parametrów eksploatacji ponad dopuszczalną 
wartość, które dla tego produktu opisuje instrukcja obsługi i/lub specyfikacja techniczna dostarczona przez producenta.  

2. Termin gwarancji wynosi 12 lub 24 miesiące licząc od daty sprzedaż produktu uwidocznionej na Karcie Gwarancyjnej  
i potwierdzonej dowodem zakupu, którego zachowanie jest jednym z warunków skorzystania z uprawnień gwarancyjnych: 

• gwarancja 24-miesięczna udzielana jest konsumentom, to jest osobom fizycznym, które nabyły produkt do użytku 
prywatnego na podstawie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, 

• gwarancja 12-miesięczna udzielana jest instytucjom, organizacjom podmiotom i osobom prowadzącym działalność 
gospodarczą, które nabyły produkt w celu normalnego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, z wyłączeniem 
eksploatacji opisanej w punkcie 11. 

3. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pochodzących z dystrybucji gwaranta i posiadających jego oznaczenia identyfikacyjne. 

4. Wady i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie do 21 dni roboczych od 
dnia dostarczenia produktu do Autoryzowanego Serwisu gwaranta. W przypadku konieczności importu części zamiennych z 
zagranicy, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części, o czym klient zostanie poinformowany. 

5. Naprawy w ramach gwarancji będą wykonywane po dostarczeniu reklamowanego produktu do Autoryzowanego Serwisu wraz 
z dokładnym opisem wady, dowodem zakupu produktu oraz czytelnie i poprawnie wypełnioną ważną Kartą Gwarancyjną. 

6. Zgłoszenia produktu do naprawy z tytułu gwarancji można dokonać pisemnie lub poprzez pocztę e-mail na adres podany w 
górnym narożniku tej karty. Zalecanym sposobem zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji jest skorzystanie z pośrednictwa 
punktu sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Klient dostarcza reklamowany produkt do Autoryzowanego Serwisu gwaranta 
lub do punktu sprzedaży na własną odpowiedzialność i na własny koszt. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w trakcie przesyłki do serwisu, powstałe w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia 
produktu wysyłanego przez Klienta. Gwarant i jego serwis nie zapewniają Klientowi produktów zastępczych na czas naprawy. 

7. Gwarant i jego Autoryzowany Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty (np. 
zysków) wynikające z wady lub usterki produktu. Nie ponoszą również odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia 
osób i przedmiotów wynikłe z niewłaściwego użycia produktu lub jego niewłaściwego montażu. 

8. Klientowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji Autoryzowany Serwis dokona czterech 
napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wadę uniemożliwiającą jego używanie zgodnie z przeznaczeniem, albo gdy 
Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe poprzez naprawę lub naprawa jest nieopłacalna 
finansowo. Jeżeli wymiana produktu na nowy nie jest możliwa, to gwarant może zaproponować równoważny produkt o 
podobnych cechach i nie niższych parametrach. 

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia produktu spowodowane normalnym zużyciem eksploatacyjnym oraz powstałe na skutek: 

• eksploatacji produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przekroczenia parametrów eksploatacji ponad dopuszczalną    
wartość, niewłaściwego montażu, nieprawidłowego podłączenia produktu lub współpracujących z nim innych urządzeń, 

• niewłaściwego transportu, przechowywania, konserwacji, wentylacji, naruszenia lub usunięcia plomb gwarancyjnych, 

• dokonywania napraw, konserwacji, modyfikacji i zmian konstrukcyjnych produktu bez wiedzy gwaranta i poza jego serwisem, 

• zalania wodą, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych (np. wypadek), wyładowań atmosferycznych, usterki       
pojazdu lub jego urządzeń pokładowych (np. przepięcia w instalacji elektrycznej, zbyt wysokie napięcie zasilania, itp.), 

• niewłaściwego doboru komponentów, osprzętu i akcesoriów współpracujących z produktem, zastosowania wadliwych       
komponentów i akcesoriów lub o parametrach niezalecanych albo niedopuszczonych do współpracy z tym produktem (np.       
niewłaściwy dobór mocy lub impedancji obciążenia). 

10. Dodatkowo w przypadku głośników i subwooferów - gwarancją nie są objęte uszkodzenia polegające na przepaleniu lub 
zwęgleniu cewki drgającej oraz inne uszkodzenia mechaniczne i elektryczne powstałe na skutek przeciążenia sygnałem 
akustycznym o wartości wyższej niż maksymalnie dopuszczalna wartość dla tego produktu według danych producenta.  

Gwarancją nie są również objęte uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego/niedbałego obchodzenia się z produktem 
podczas montażu lub jego użytkowania (np. występowanie zanieczyszczeń, piasku lub opiłków metalu wewnątrz szczeliny 
magnesu lub na ruchomych elementach cewki), a także uszkodzenia powstałe w wyniku wystąpienia przesterowania, oscylacji 
albo zniekształceń sygnału akustycznego wzmacniacza mocy lub źródła dźwięku, w tym uszkodzenia powstałe w wyniku 
występowania szkodliwego napięcia o składowej stałej na wyjściu głośnikowym wzmacniacza współpracującego z produktem. 

11. Gwarancją nie są objęte produkty ponadprzeciętnie intensywnie eksploatowane lub używane w ponadprzeciętnie trudnych 
warunkach, z obciążeniami wykraczającymi poza dopuszczalny zakres normalnej eksploatacji, w tym używane do celów 
komercyjnych, marketingowych i/lub w pojazdach służb specjalnych, uprzywilejowanych, sportowych, demonstracyjnych (np. 
publiczne pokazy, rajdy, wystawy, targi, zawody, turnieje car audio, itp.). 

12. Gwarancją nie są objęte czynności obsługowe, które użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie, np.  
czyszczenie, wymiana bezpieczników, konserwacja, prawidłowa wentylacja lub chłodzenie, zabezpieczenie i ochrona przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniami powodującymi uszkodzenie produktu lub obniżenie jego parametrów.  

13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi 
za wady rzeczy sprzedanej.  
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